
 

K E R S T  2007 
 
                                                                         J. van Opbergen 
 

Dat er licht mag zijn. 
 
 
Licht in onze ogen:             Licht in onze harten: 
Dat wij elkaar zullen zien        Dat wij ruimte scheppen 
zo goed als nieuw.             plaats maken voor velen. 
 
 
Licht in onze gedachten:         Licht in onze huizen: 
Dat wij komen tot nadenken  Dat er vriendschap en  
en eerlijke besluiten.            gastvrijheid zullen heersen. 
 
 
Licht in de omgang:            Licht op onze wegen: 
Dat wij te zien zijn,           Dat wij niet dwalen en 
niet verborgen voor elkaar.   elkaar tot doolhof zijn. 
 
 
Licht in alle uithoeken:           Licht op deze plaats: 
Dat wij nergens het kleine    Om elkaar bij te lichten 
Vergeten,verdonkeremanen. elkander toe te schijnen. 
 
 
   Met geloof in Hem 
   Die eens geroepen heeft: 
   Ík ben het Licht der wereld. 
 
 
 
Het bestuur wenst u goede en fijne feestdagen toe. 

Uitgave nr. 10                         17 december 2007 
 
Verschijning weekbrief: 
Weekbrief nr. 11 hopen we uit te brengen op maandag 7 januari a.s. – 
de diverse scribenten gelieve hier rekening mee te houden. 
 
Opening kantine op zaterdagen rondom de feestdagen: 
De kantine zal op 22 en 29 december en 5 januari a.s. open zijn van 
13.00 tmt. 17.15 uur. De aanwezige bestuursleden hebben dan dienst. 
De bardiensten zullen in onderling overleg vervuld worden, terwijl de 
keuken dan niet geopend zal zijn. 
 
Nieuwjaarsreceptie: 
Het bestuur nodigt alle leden en donateurs uit deze receptie te bezoeken 
op zaterdag 5  januari 2008, vanaf 14.15 uur tot ca. 16.30 uur. 
 
Persbericht 12.12.2007: 
TOGR en trainer Theo de Boon gaan aan het eind van dit seizoen uitel-
kaar. Beide partijen hebben te kennen gegeven aan iets nieuws toe te 
zijn en daarom wordt de samenwerking na 3 seizoenen beeindigd. 
Theo de Boon was bij TOGR succesvol en wist in zijn eerste jaar het 
kampioenschap in de 1e klasse te halen, zodat na afwezigheid van 1 jaar 
de hoofdklasse  weer werd bereikt. 
In het 2e jaar wist TOGR dankzij een formidabele 2e seizoenshelft aan 
de degradatie te ontsnappen. 
Op dit moment staat de club uit Charlois weer in de onderste regionen, 
maar zowel Theo de Boon als TOGR stellen alles in het werk ook dit 
seizoen het hoofdklasseschap veilig te stellen. 
 
Klaverjassen 1e half jaar 2008: 
Op de volgende data worden de klaverjasavonden gehouden: 
4 e n 25 januari, 22 februari, 28 maart, 18 april en 16 mei. 
De avonden beginnen altijd om 20.00 uur en nieuwe deelnemers blijven 
van harte welkom.  
. 
Oud papier en PET flesjes: 
Ook voor 2008 geldt: graag meebrengen als u toch naar de Dijk komt – 
brengt tenslotte ook geld op voor de club. 
 



Zie elders op de site de verslagen: 
 
1. Wederom driepunter voor TOGR   

2.TOGR behaalt overwinning in de avonduren in Heerjansdam  
3.TOGR verliest twee punten in Noordwijk 
 

ZAALSPELERS ATTENTIE. 
 
Wij wijzen U er op dat U deze weekbrief goed moet bewaren. 
De eerstvolgende editie is pas op 7 januari. 
In deze weekbrief treft U het programma aan voor de week welke 
begint met 7 januari. 
 
OPROEP. 
 
De zaalspelers M.Boukala en H.Bouallouch worden dringend 
verzocht kontakt op te nemen met Ad v.Zelst. 
Of bij de club 010-4804944 of thuis 010-4292084. 
 

. VERVOLG COMPETITIE SENIOREN. 
 

 Op zaterdag 12 januari begint de competitie weer voor de elftallen 
 4-5 en 6. Voor de teams 1-2 en drie zullen oefenwedstrijden gepland 
 worden. 
 Op zaterdag 19 januari  starten ook de elftallen 2 en 3 weer. 
 Op zaterdag 26 januari gaat we weer compleet van start. 
 
 GELE EN RODE KAARTEN. 
 
 In een eerder stadium hebben wij ons al eens uitgesproken over het 
 eigenlijk wel ontoelaatbare aantal prenten welke wij oplopen. 
 Wij doen nogmaals een beroep op Uw sportiviteit. 
 U dupeert niet alleen Uw trainers/leiders en teamgenoten maar ook 
 de naam van de club komt in het geding. 
  
 PROGRAMMA SENIOREN VELD DINSDAG 8 JANUARI. 
 
 VRSCH.  TOGR 1 -  NOG NIET BEKEND    20.00 UUR. 
  Deelname hoort U van de leiding. 
  Leiding:T.de Boon-Verz.A.vd.Burg- Scheidsr.???? 

  Ass.scheidsr.F.Volckmann. 
 
 
 PROGRAMMA ZAALVOETBAL VOOR 3 DATA. 
 
 MAANDAG 7/1 BEKERW.152833 TOGR 1-ZVOB 1 20.00 uur. 
   Sporthal Wielewaal. Scheidsr.M.Palada. 
   a.dardou-m.boukala-a.el badaoui-p.sobhie-s.lahsaini- 
   h.bouallouch-h.el mahi-j.abdoelgafoer-2x m.lamrini. 
 
   BEKERW.152890 TOGR 2-NOCKRALINGEN 6 
   19.00 u.Sporth.Wielewaal. Scheidsr.M.Palada. 
   s.ramos-j.vd.bergh-m.davidsz-d.sloots-s.fister-r.prins- 
   k.fister. 
 
   BEKERW.152857 OACNBOYS 10-TOGR 3  19.00 u. 
   Sporth.Boomgaardshoek-Akkerwinde, Hoogvliet. 
   GEEN SCHEIDSRECHTER.  r.bhageloe-a.ditta- 
   a.jarmohamed-j.nelstein-f.chaabani-r.jarmohamed- 
   d.bloemhoff. 
 
 WOENSDAG 9/1  COMP.W.2229 TOGR 2-SPARTAAN 2  20.00 u. 
   Sporth.Wielewaal.  GEEN SCHEIDSRECHTER. 
   LET OP! DEZE WEEK 2X SPELEN. 

   s.ramos-j.vd.bergh-m.davidsz-d.sloots-s.fister-r.prins- 
   k.fister. 
 
 DONDERDAG 10/1  BEKERW.129164 TRANSVALIA H2-TOGR H1 
   20.00 u. Sporth.Wielewaal. 
   DEHMUSSCHEN moet voor leiding zorgen. 
   a.hameete-p.hartman-p.vd.spek-j.wols-a.geerts- 
   a.ravensbergen-a.daane. 
 
          BEKERW.132409 WICO H2-TOGR H2  22.00 u. 
   Sporth.Wielewaal. 
   DEHMUSSCHEN moet voor leiding zorgen. 
   m.koedam-g.baal-j.wijers-i.kokje-d.stoutjesdijk- 
   m.vd.ham-m.guttenberg-g.kleingebbink-a.baal.  
     
 

 


